
I·

PARECE,RN° Q35-2018 / ASSESSORIA JURÍDI~A / SENAC-DF

RECURSO ADMINITRATIVO

REFERENTE ·AO. PROCESSO DE

LICITAÇÃO NA., MODALIDADE

CONCORRENCIA SRP NO.'07j2018.
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Senhor Diretor Regional,

., \

Submete a Presidente da Comissão. Permanente de' Licitação

do SENACjDF para análise ,desta Assessoria Jurídica recurso ímpetrado

pela licitante Schipper Consultoria Internacional Comércio Importação e
/

. Exportação Ltda, relativamente à inabilitâção na Concorrência SRP

07/2018.

Preliminarmente, informamos que o recurso interposto foi

apresentado na forma e prazoestabélecidos pelo item 10 do .edltal,

devendo; portanto" ter seu mérito analisado.

A. licitante foi desclassificada pela Comissão de Licitação;

rnotívadarnente por' ter apresentado .atestado de capacidade técrnca em
. , '

. desacordo com o item 5.2.4, alínea "a", visto que dele não constava a

descrição e quantidades dos produtos fornecidos ao respectivo emitente.

Em seu, recurso a licitante apresenta novo atestado, fornecido

pela empresa Brasília ~mpreendimentós Serviços e Participações LTOA
que possui' a descrição e quantidades dos produtos fornecidos que

deveriam constar' original!J1ente, dentre os documentos exigidos pelo ato

convocatórlo. 'Sendo assim, revela-s.e patente que aceitar· ou validas; .
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documentos que originalmente deveriam constar na proposta contraria c;

disposto no item 15.7 abaixo transcrito.

. 15.7 - Será facultado a CPL; em qualquer fase da
licitação, a. promoção de dlllqenclas destinada? a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que
deveriam ccnstar. originalmente da
proposta/documentação. (Grifo nosso) .

Ante o' exposto ' esta Assessoria 'Jurídica opina. pela

manutenção da inabilitação da lícltante, tendo como fundamento o
• I

dispositivo edttalfcío acima transcrito., .

é o parecer S.M.J.

B-rasília,·10 de maio de 2018.
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